
-               çevre dostu motor
- Düşük yakıt ve işletme giderleri
- Güçlü motor 

 Şehir İçi Toplu Taşımacılık

DORUK LE

- Alçak tabanlı giriş
- Engelli yolcu taşıma imkanı
- Yüksek yolcu taşıma kapasitesi
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Klima 
Otomatik şanzıman (Retarder fonksiyonlu)
ABS-ASR-EBS
Çift camlı ön kapı
Plastik, sırt ve oturak kısımları kumaş kaplı, yolcu koltukları
Sürücü koltuğu, havalı, kolçaklı
Engelli rampası
Dijital hat levhası (önde, yanda ve arkada)
Sis lambaları (önde ve arkada)
Önde ve şoför camında stor perde
Dijital saat
Rezistanslı dış dikiz aynaları
Füme camlar
Sürgülü camlar (sağda ve solda iki adet)
Rezistanslı sürücü camı
Sürücü kabini
Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon simidi
2 adet havalandırma kapağı
Tavanda turbo fan
Önde kalorifer
Arkada 2 adet kalorifer (yüksek kapasiteli, koltuk altına bağlı)
Tavanda kesintisiz ledli, aydınlatma
Ön tekerlekler üzeri davlumbaz
Tutunma boruları
Duracak butonları
Işıklı duracak yazısı
İmdat çekiçleri
Yangın söndürme tüpü
Yana yatma (kneeling) sistemi
ECAS (elektronik kontrollü havalı süspansiyon)
4 adet öncelikli koltuk
Kapıların içeriden ve dışarıdan açılmasını sağlayan kapı muslukları
Araç içinde tekerlekli sandalyenin emniyet kemeri ile bağlanabileceği 
özel bölüm ve duracak butonu
Gündüz farı (daytime running light)
Araç dışında engelli yolcu ile şoförün iletişimini sağlayan ikaz butonu
Motor odası yangın ikaz sistemi
Geri vites sesli ikazı
Kamera kayıt sistemi
Kabin içi görüntüleme ve geri görüş monitörü

Radyo, CD, MP3 çalar ve şoför kabininde hoparlör
İlave kalorifer (eberspacher)
DVD oynatıcı, LCD monitör ve yolcu bölümünde hoparlör, 4 adet
Şoför için mikrofon
Park sensörü
Yangın söndürme sistemi
Elektrik kumandalı acil çıkış kapakları

Teknik özellikler nominal bilgiler kapsamaktadır. Burada verilen teknik özellikler; araç 
özelliklerine ve aracın ekipmanlarına göre değişebilir. Otokar; araç özelliklerini ve 
ekipmanlarını, daha önceden değiştirme hakkını saklı tutar. Yukarıda belirtilen teknik 
özellikler ve donanımlar yöresel şartlar ve ihtiyaçlara göre farklılık gösterebilir.

9165 mm
2350 mm
3146 mm
Ön bölümde 2480 mm, arka bölümde 1974 mm
330 mm

Deutz, Euro 5
4
4764 cc
161 kW @2300 d/d
816 Nm @ 1200-1700 d/d 

23 Oturan + 46 ayakta + 1 Şoför
25 Oturan (2 katlanır koltuk) +34 ayakta
+ 1 T. sandalye + 1 Şoför
Otomatik şanzıman 6 ileri-1 geri

Bağımsız tip: 4,5 ton kapasiteli
Rijit tip: 9 ton kapasiteli
Havalı Süspansiyon
2 hava körüğü, 2 hidrolik amortisör, 1 seviye sensörü
4 hava körüğü, 4 hidrolik amortisör,
2 seviye sensörü, 1 viraj denge çubuğu 
Önde ve arkada tam kuru havalı, çift devreli,
otomatik ayarlı, hava soğutmalı disk frenler

2x12V 180Ah akümülatör + akü ana şalteri
24V, 2x100A

265/70 R19.5
7.50x19.5
(Tüm kapılar 2001/85/EEC uyumlu)
Tek kanat içe açılır hava tahrikli tip
Çift kanat içe açılır hava tahrikli tip
Tek kanat dışa açılır hava tahrikli tip

Örme Şasi
Arkadan motorlu

100 km/s (hız sınırlayıcı)
%34
6.9 m (kaldırımdan)
200 lt
20 lt

BOYUTLAR
Uzunluk 
Genişlik  
Azami Yükseklik
İç Yükseklik 
Giriş Yüksekliği
MOTOR
Motor Tipi
Silindir Sayısı 
Motor Hacmi 
Max. Güç
Max. Tork 
KOLTUK YERLEŞİMLERİ

ŞANZIMAN
AKSLAR
Ön   
Arka
SÜSPANSİYON
Ön 
Arka 

FRENLER

ELEKTRİK
Aküler
Alternatör
LASTİK İLE JANT
Lastik
Jant
KAPILAR
Ön
Orta
Arka
GÖVDE
Tipi 
Motor Yerleşimi
PERFORMANS VE KAPASİTELER
Azami Hız 
Azami Tırmanma Değeri (dolu)
Dönüş Yarıçapı
Yakıt Tankı Kapasitesi
Adblue Tankı Kapasitesi

DORUK LE - 9 m DORUK LE - 10 m

10000 mm 
2350 mm
3146 mm
Ön bölümde 2480 mm, arka bölümde 1974 mm
330 mm

Deutz, Euro 5
4
4764 cc
161 kW @2300 d/d
816 Nm @ 1200-1700 d/d

21 oturan (4 katlanır koltuk)+ 62 ayakta + 1 Şoför
25 oturan + 49 ayakta + 1 T. sandalye + 1 Şoför
  
Otomatik şanzıman 6 ileri-1 geri

Bağımsız tip: 5 ton kapasiteli
Rijit tip: 9,4 ton kapasiteli 
Havalı Süspansiyon
2 hava körüğü, 2 hidrolik amortisör, 1 seviye sensörü
4 hava körüğü, 4 hidrolik amortisör, 
2 seviye sensörü, 1 viraj denge çubuğu
Önde ve arkada tam kuru havalı, çift devreli, 
otomatik ayarlı, hava soğutmalı disk frenler

2x12V 180Ah akümülatör + akü ana şalteri
24V, 2x120A 

265/70 R19.5
7.50x19.5
(Tüm kapılar 2001/85/EEC uyumlu)
Tek kanat içe açılır hava tahrikli tip
Çift kanat içe açılır hava tahrikli tip
Tek kanat dışa açılır hava tahrikli tip

Örme Şasi
Arkadan motorlu

100 km/s (hız sınırlayıcı)
%28
8.2 m (kaldırımdan)
210 lt
20 lt

DORUK LE - 10 m

DORUK LE - 9 m
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